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Kokouksen laillisuus ja päätösvalaisuus
KHALL § 203

Hallintosäännön 120 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen 26.6.2017 § 138
mukaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka
kolmas maanantai klo 17.00. Tämän lisäksi pidetään tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia.
Kuntalain 103.2 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Päätös:
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KHALL § 204

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen 26.6.2017 § 138 mukaan pöytäkirja
tarkastetaan niin, että se voidaan pitää nähtävillä saman viikon perjantaina tai 4 päivää kokouksesta, ellei kunnanhallitus toisin päätä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa
www.ristijarvi.fi perjantaina 14.12.2018 sekä kunnantalolla.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan torsaina 13.12.2018 ja pöytäkirja on nähtävillä
yleisessä tietoverkossa perjantaina 14.12.2018 ja kunnantalolla.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viranhaltijapäätökset
KHALL § 205

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus:
1) Kunnanjohtajan päätökset
- Saatavien kirjaamisesta luottotappioiksi
- Kiinteistönhoidon työntekijän palkkaaminen määräaikaiseen
työsuhteeseen (työsuhteen jatkaminen)
2) Teknisen päällikön päätökset
- Tiekuntien ja asumisen tieavustukset
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan em. päätöksiin, vaan
merkitsee ne tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
_____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallituksen ohjeelliset kokousajat 2019 ja esityslistojen postitus
KHALL § 206

Hallintosäännön 15 luvun 120 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielin jäsenistä tekee puheenjohtajalle
esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Kunnanhallitus voi
pitää myös ylimääräisiä kokouksia ohjeellisen aikataulun lisäksi, jos
jonkin asian käsittelyaikataulu sitä edellyttää.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää
myös sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.
Esityslista julkaistaan yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.ristijarvi.fi. Ennen julkaisemista esityslistalta ja liitteistä poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä sellaiset henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit. Esityslista postitetaan vähintään neljä päivää ennen kokousta.
Kokoukset pidetään kunnantalon kokoushuoneessa, Aholantie 25.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää kokousten aikataulusta ja esityslistojen postituksesta seuraavaa:
1) kokoustensa ajan (viikonpäivä, alkamisaika, kokoontumistiheys)
2) kokouskutsu ja esityslista postitetaan liitteineen jäsenille ja muille,
joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai velvollisuus mukaan lukien
kokoukseen kutsuttava varajäsen
3) muille varajäsenille esityslista postitetaan tiedoksi ilman liitteitä
4) kokouskutsun ja esityslistan sähköisen lähettämisen käytänteistä
päätetään erikseen sen jälkeen, kun siihen tarvittava ohjelma, tekniset laitteet ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä
5) laajoja liite- ja oheismateriaaleja ei postiteta, vaan ne järjestetään
luettavaksi yleisessä tietoverkossa
6) muilta osin noudatetaan hallintosäännön 15 luvun määräyksiä.
Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kokoukset pidetään

Pöytäkirjan tarkastajat:
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14.1.2019 joka kolmas maanantai ja kokouksen alkamisaika on klo
17.00. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia.
Kohtie 2 - 6 osalta kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti
kunnanjohtajan ehdotuksen.
_____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Eduskuntavaalien ja EU-vaalien äänestyspaikat ja niiden aukioloajat
KHALL § 207

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 3. - 9.4.2019 (keskiviikosta tiistaihin).
Kuusi viikkoa eduskuntavaalien jälkeen toimitetaan europarlamenttivaalit, joiden vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. Eu-vaalien ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 15. - 21.5.2019 (keskiviikosta tiistaihin).
Kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että äänioikeutettujen äänestysmahdollisuudet ovat riittävät sekä ennakkoäänestyksessä että
vaalipäivänä.
Yleiset ennakkoäänestyspaikat määrätään periaatteessa erikseen
kulloisiakin vaaleja varten, mutta koska 2018 vaalit toimitetaan vain
kuuden viikon välein, oikeusministeriö suosittelee, että ennakkoäänestyspaikat olisivat vaaleissa samat ja että kunnanhallitus päättäisi
niistä samalla kertaa.
Eduskuntavaalien äänestyspaikkojen tiedot on merkittävä ja kuitattava pohjatietojärjestelmään viimeistään perjantaina 25.1.2019 klo
12.00. EU-vaalien äänestyspaikkojen kuittauksen määräaika on perjantai 8.3.2019 klo 12.00.
Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka
on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Erityinen syy voi olla lähinnä vain kunnan
jonkin alueen tai taajaman vähäiseksi arvioitu äänestäjämäärä. Jokaisessa kunnassa tulisi kuitenkin olla vähintään yksi sellainen ennakkoäänestyspaikka, joka on avoinna jokaisena ennakkoäänestysjakson päivänä.
Ristijärvellä ennakkoäänestyspaikkana ja vaalipäivän äänestyspaikkana on toiminut kunnantalo asiakaspalvelutila. Kunnantalon käsite
olisi hyvä laajentaa koskemaan myös Kyläkaivon tilaa, jolloin äänestyksen suorittamisen ja vastaanoton sijoittamiselle saadaan vaihtoehtoisia ratkaisuja.
Lisätiedot: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyspaikat sekä vaalipäivän äänestyspaikan seuraavasti:
1. Eduskuntavaalit
Ennakkoäänestyspaikka on Kunnantalo/kirjasto-rakennuksessa

Pöytäkirjan tarkastajat:
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(Aholantie 25).
Ennakkoäänestyspaikka on eduskuntavaaleissa avoinna äänestystä varten seuraavasti:
- ke 3.4 - pe 5.4.2019
klo 9.00 - 15.30
- la 6.4. - su 7.4.2019
klo 11.00 - 14.00
- ma 8.4.
klo 9.00 - 16.30
- ti 9.4.
klo 9.00 - 17.00
Vaalipäivän äänestyspaikka on Kunnantalo. Kunnantalo on
avoinna äänestystä varten vaalipäivänä klo 9.00 - 20.00.
2. EU-vaalit
Ennakkoäänestyspaikka on Kunnantalo/kirjasto -rakennuksessa
(Aholantie 25) Ennakkoäänestyspaikka on avoinna äänestystä varten seuraavasti:
- ke 15.5. - pe 17.5.2019
klo 9.00 - 15.30
- la 18.5.
klo 11.00 - 16.00
- ma 20.5. - ti 21.5.2019
klo 9.00 - 16.30
EU-vaaleissa sunnuntaina 19.5. esitetään äänestyspaikka pidettäväksi suljettuna. Lauantaina 18.5. äänestyspaikka on avoinna viisi
tuntia.
Mahdollisten maakuntavaalien ennakkoäänestyspaikka ja vaalipäivän äänestyspaikka ovat samat kuin eduskunta- ja Eu-vaaleissa.
Mikäli maakuntavaalien aikataulu toteutuu hallituksen vastineen mukaisesti ja vaalit pidetään Eu-vaalien yhteydessä, noudetaan siinä
tapauksessa yhdistetyissä vaaleissa samoja ennakkoäänestyspaikan aukioloaikoja, kuin eduskuntavaaleissa.
Erikseen pidettävissä maakuntavaaleissa noudatetaan samoja ennakkoäänestyspaikan aukioloaikoja, kuin mitä kunnanhallitus päättää eduskuntavaalien aukioloajoista. Äänestyspaikat ovat samat.
Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että ennakkoäänestys toimitetaan
vaaleissa vaalilain 9.3 §:n mukaisesti terveysaseman hoivaosastolla
ja ympärivuorokautista hoitoa antavissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä (Willa Wanha).
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vuoden 2019 vaalien ulkomainonta
KHALL § 208

Kuntavaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi niillä alueilla,
jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista, eli eduskuntavaaleissa 27.3.2019 ja
Eu- vaaleissa (tai mahdollisissa yhdistelmävaaleissa) 8.5.2019.
Kunnalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta vaalimainonnan järjestämisessä. Kunnallinen mainontakäytäntö on perustunut kuntien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970 -luvulta lähtien.
Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tulevan julistetilan sijainti,
luettuna vasemmalta oikealle, tulisi määräytyä samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä.
Koska vaalien ulkomainonnan järjestäminen kunnan hallinnassa ja
määräysvallassa olevilla alueilla ei ole lakisääteistä toimintaa ja on
kunnan vapaasti järjestettävissä, Kuntaliitto ei ole antanut suosituksia vaalimainospaikkojen maksullisuudesta. Kukin kunta ratkaisee
paikallisista lähtökohdista vaalimainospaikkojen maksullisuuden.
Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain
säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että
niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.
Mainoksen sijoittamiselle tarvitaan maanomistajan/-haltijan suostumus. Kunta ei voi määrätä muiden kuin omistuksessaan ja hallinnassaan olevien alueiden vaalimainospaikoista.
Tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta säädetään maantielain 52 ja
52 a §:ssä. Vaalimainoksia ei koske ilmoitusvelvollisuus tienpitoviranomaisille. Vaalimainokset saa asettaa paikalleen aikaistaan kuukautta ennen vaalipäivää ja ne on poistettava viikon kuluessa vaalipäivästä.
Lisätiedot: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että kunnan järjestämät vaalimainospaikat
sijoitetaan torille. Vaalimainospaikat ova maksuttomia.
Äänestyspaikan (kunnatalo) läheisyyteen vaalimainoksia ei saa sijoittaa, eikä sen läheisyydessä saa järjestää äänestysaikana vaaleihin liittyviä tilaisuuksia.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

RISTIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 208

16/2018

11

10.12.2018

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Terveyttä ja hyvinvointia edistävän vastuutahon nimeäminen Ristijärven kunnassa
KHALL § 209
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien perustehtävä,
josta säädetään terveydenhuoltolaissa (ThL 1326/2010) sekä
kuntalaissa (kL 365/1995). Jokaisessa kunnassa tulee olla
nimettynä terveyttä ja hyvinvointia edistävät vastuutahot.
Esitämme että Ristijärven kuntaan nimetään kolme vastuutahoa
tervyttä ja hyvinvointia edistävään tehtävään.
1. Ristijärven kunnan terveyttä ja hyvinvointia edistäväksi
vastuutahoksi nimitetään vapaa-aikatoimen vastuualue. Tämän
hyte-vastuutahon tehtävänä on luoda kunnan eri toimialoja
hyvinvointiasioissa yhdistävä toimintakulttuuri, toimia alueellisesti
hyte-yhteistyötä koordinoivana kunnan edustajana, toimia
paikallisen hyte-ryhmän koollekutsujana ja toimia
hyvinvointikertomuksen päivittämisen vastuuhenkilönä kunnassa.
Vapaa-aikaohjaajan tukena ja varahenkilönä toimii sivistyspäällikkö.
2. Kunnallinen hyte-ryhmä nimetään toiseksi vastuutahoksi
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Ristijärven kunnassa.
Kunnalliseen hyte-ryhmään kuuluu laajennttu johtoryhmä,
seurakunnan ja seurojen sekä yritystoiminnan edustaja.
Laajennetun johtoryhmän ulkopuoliset tahot kutsutaan
vapaa-aikaohjaajan toimesta hyte-ryhmän jäseniksi. Kunnallisen
hyte-ryhmän tehtävänä on osallistua hyvinvointikertomuksen
päivittämiseen, indikaattorien tuomiseen osaksi talousarvioita ja mm.
osallistua päätöksenteon ennakkovaikutusten arviointiin tarvittaessa.
3. Kolmanneksi terveyttä ja hyvinvointia edistäväksi tahoksi
perustetaan Lasten ja nuorten parlamentti. Lasten ja nuorten
parlamentin perustaminen ennakoi mahdollisen maakunta- ja
soteuudistuksen edellyttämää osallisuuden lisäämistä
kuntapäätöksenteossa. Lasten ja nuorten parlamentti korvaa osittain
nykyiset Ruokaringin, Oppilashuoltoryhmän ja Perusopetuksen
hyvinvointityöryhmän tehtävät.
Lisätietoja: sivistyspäällikkö Tiinaliisa Portano p. 044- 7159334.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää nimetä sivistysjohtajan esityksen mukaisesti
terveyttä ja hyvinvointia edistävät toimielimet ja vastuutahot.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallituksen 19.11.2018 kokouksen päätöksen § 200 peruttaminen
KHALL § 210

Kunnanhallituksen kokouksessa 19.11.2018 pykälän 200 käsittely
on tapahtunut virheellisessä järjestyksessä, jonka perusteella kunnanhallitukselle esitetään päätöksen kumoamista ja uuden päätöksen tekemistä.
Peruutettavaksi esitettävässä päätöksessä hyväksyttiin kunnan ja
Kainuu Sote ky:n välisen tukipalvelusopimuksen irtisanominen
31.12.2018.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus kumoaa 19.11.2018 §:ssä 200 tekemänsä päätöksen ja tekee asiasta uuden päätöksen.
Päätös:
Merkitään pöytäkirjaan, että Paavo Oikarinen ja Tapio Pikkarainen
poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn
ajaksi (yhteisöjäävi). Puheenjohtajana toimi Tarja Tolonen.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kainuun Sote Ky:n ja kunnan välisen talous- ja henkilöstöhallinnon
tukipalvelusopimuksen irtisanominen
KHALL § 211

Kainuun kunnat ovat hankkineet ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon
tukipalvelut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä.
Yhteistyösopimus palvelujen tuottamisesta on allekirjoitettu vuonna
2010.
Talous- ja henkilöstöhallinnon ratkaisujen tulisi olla joustavia ja käyttäjäystävällisiä ja niiden tulisi toimia myös mobiilisti. Nykyajan ratkaisuissa sovelletaan yhä laajenevassa määrin mm. tekoälyä ja robotiikkaa. Nykyisen palveluntuottajan taholta on puuttunut palveluiden
jatkuva kehittäminen ja optimointi käyttäjän tarpeisiin. Myöskään
vuoropuhelua ja laatua ylläpitäviä yhteistyötä ei ole ylläpidetty. Kajaanin kaupungin irtaantuminen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukokonaisuudesta sekä mahdollisesti tulossa oleva maakunta- ja
soteuudistus ovat omalta osaltaan lisänneet kuntien tarvetta tarkastella sekä ict- palveluiden että talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisen mallia. Huomioitavaa on myös se, että Kainuun
maakunta tekee parhaillaan myös selvitystä omien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden hankkimisesta ulkopuoliselta ns. ylimaakunnalliselta toimijalta. Valtakunnan tasolla on linjattu, että maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tuotetaan lähtökohtaisesti
3 - 5 palveluntuottajan toimesta. Tästä syystä nykinen palvelutuotantomalli on joka tapauksessa muutosten edessä.
Kuntien kannalta haasteellisena nähdään Kainuun Sote ky:n tietojärjestelmiin kohdistuva korjausvelka sekä nykyisen palveluntuottajan
kyvykkyys uutta luovaan kehittämiseen. Nykyisen palveluntuottajan
organisaation liiketoimintamalli ei edistä tavoitteellista kehittämistä
eikä organisaatiolla ole talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämiseen
kohdennettavia resursseja. Palveluiden kehittäminen edellyttää toimintamallimuutosten lisäksi mm. tietojärjestelmien kehittämistä. Nykyisessä toimintamallissa järjestelmäkustannukset ovat Kainuun Sote ky:n taseessa ja uudistukset tullevat todennäköisesti näkymään
palveluiden hinnassa.
Kuntien laskutus on perustunut kustannusten jakoon suoritteiden volyymin perusteella. Malli ei ole täysin oikeudenmukainen eikä ohjaa
riittävästi palveluntuottajaa eikä asiakasta kehittämään omia prosessejaan. Nykyinen kustannustenjakomalli näyttäisi kohdistuvan osalle
kunnista kuuluvista kustannuksista Kainuun Sote ky:n maksettavaksi, jolloin nykyinen palveluiden hinnoittelu näyttää todellista kustannustasoa alhaisemmalta.
Kainuun kunnat, poislukien Kajaani, ovat käynnistäneet keväällä
2016 talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden järjestämisen selvitystyön. Asiantuntijana selvitystyössä on ollut mukana Sofigate Oy.
Sofigate Oy on toteuttanut Kainuun kuntien toimeksiannosta vuosien
2016 - 2018 aikana selvityksen talous- ja henkilöstöhallinnon tavoi-
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tetilasta ja ict-kuluista sekä selvityksen talous- henkilöstöhallinnon
hankinnasta. Näiden pohjalta on käyty kuntien kanssa keskustelua
erilaisista palveluiden järjestämisen malleista.
Selvitystyön aikana kunnat ovat tavanneet markkinoilla toimivia palveluntuottajia, tutustuneet palveluntuottajien tarjontaan ja saaneet
vertailutietoa nykyiselle mallille tuottaa tukipalvelut. Selvitystyössä
on käyty perusteellisesti läpi talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden nykytila, palveluiden vaikuttavuus sekä kuntien tahtotila palveluiden kehittämistarpeille. Tämän lisäksi potentiaalisimmilta palveluntarjoajilta ja nykyiseltä palveluntuottajalta on pyydetty alustavia ratkaisuja/tarjouksia kuntien tarpeisiin.
Kunnat kokoontuivat 8.11.2018 yhteiseen tilaisuuteen keskustelemaa asiasta. Tilaisuuteen osallistui kunnista virkamiesjohtoa sekä
luottamushenkilöitä. Kuntien puheenvuoroissa nousi vahvasti esille,
että loppuvuoden aikana kuntien tulisi tehdä päätökset siitä, miten
talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut halutaan hankkia ja järjestää.
Vaihtoehdot tiivistetysti ovat: palveluiden kilpailuttaminen avoimen
hankintaprosessin mukaisesti julkaisemalla tarjouspyyntö Hilmassa,
neuvotteluiden käynnistäminen in-house -yhtiöjärjestelyistä ja sopimusehdoista parhaaksi katsottujen in-house -yhtiöiden kanssa sekä
Kainuun Sote -kuntayhtymän palvelutuotannon parissa jatkaminen
huomioiden mahdollisesti lainsäädännössä tapahtuvat muutokset ja
tarkennukset.
Kainuun kuntien ja Kainuun Sote ky:n yhteistoimintasopimus on voimassa toistaiseksi, mutta kunta voi omalta osaltaan irtisanoa sopimuksen päättymään irtisanomista seuraavan vuoden lopussa (irtisanomisaika 1 v). Jotta eri vaihtoehtojen selvittämisessä päästään etenemään, tulisi nykyinen tukipalveluiden järjestämistä koskeva sopimus sanoa irti.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Lisätiedot: kunnanjohtaja, puh. 044 7159300
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää sanoa irti Kainuun Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Ristijärven kunnan välisen sopimuksen talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden järjestämisestä
31.12.2018.
Vuoden 2019 aikana valmistellaaan tulevan palvelutuotannon malli,
joka huomioi mahdollisesti lainsäädännössä tapahtuvat muutokset
ja tarkennukset sekä mahdollisen maakunta- ja soteuudistuksen.
Tietohallinnon tukipalvelut tuotetaan toistaiseksi edelleen yhteistyösopimuksella Kainuun sote ky:n kanssa. Tätä koskeva sopimus valmistellaan päätettäväksi vuoden 2019 aikana.
Päätös:
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Merkitään pöytäkirjaan, että Paavo Oikarinen ja Tapio Pikkarainen
poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn
ajaksi (yhteisöjäävi). Puheenjohtajana toimi Tarja Tolonen.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________
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Liikenteen hankinnasta ja sen kustannustenjaosta tehdyn sopimuksen jatkosopimus
KHALL § 212

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on lähettänyt Kainuun kunnille
allekirjoitettavaksi Liikenteen hankinnasta ja sen kustannustenjaosta
Kainuun maakunnan alueella tehdyn sopimuksen jatkosopimuksen
ajalle 3.6.2019 - 31.5.2020.
Nykyisen sopimuksen voimassaolo päättyy 2.6.2019. Uudella sopimuksella sovitaan päättyvän sopimuksen jatkamisesta. Yhteishankinta käsittää palvelutaso- ja liikennesuunnitelman mukaisen, kuntien välisen liikenteen. Pääosa yhteishankintaan kuuluvista liikennöintisopimuksista jatketaan hyödyntäen liikennöintisopimuksiin sisältyvää optiomahdollisuutta ajalle 3.6.2019 - 31.5.2020. Osa liikenteestä kilpailutetaan uudestaan ja osaan liikenteistä tehdään muutoksia.
Kustannustenjako on aikaisemman sopimuksen mukainen
(ELY-keskus 70 % ja kuntienyhteinen osuus 30 %). Kuntien yhteinen osuus jaetaan palvelutaso- ja liikennesuunnitelman mukaisesti
soveltaen Kainuun Sote ky:n kustannusten jakomallia.
Jatkosopimus on kunnan puolesta allekirjoitettu.
Oheismateriaalina jatkosopimus.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee jatkosopimuksen ja sen voimassaolon
tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Merkittiin kunnanhallituksen tietoon saatetuksi.
___________
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Jäsenen nimeäminen Kainuun TYP- johtoryhmään toimikaudelle 2019 - 2021
KHALL § 213

Valtioneuvoston työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta antaman asetuksen (1377/201) 2 §:ssä on säädetty johtoryhmän asettamisesta. TE-toimisto asettaa johtoryhmän kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyisen johtoryhmän toimikausi päättyy
31.12.2018, joten uutta toimikautta 2019 - 2021 varten on nimettävä
uusi johtoryhmä. Johtoryhmä asetetaan ehdollisena siten, että uuden maakunnan aloittaessa toimintansa johtoryhmän toimikausi voi
päättyä edellä mainittua ajankotaa aiemmin tai sen toiminta voi
muuttaa muotoaan, mikäli maakuntauudistukseen liittyvät lakiuudistukset niin edellyttävät.
Kainuun kunnan ja Kainuun sote nimeävät keskuudestaan johtoryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan järjestäytymiskokouksessa, joka pidetään tammikuussa 2019. Järjestäytymiskokouksen
kutsu, asialista ja tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Johtoryhmän esittelijänä toimii Kajaanin kaupungin alaisuudessa työskentelevä TYP-johtaja/työllisyysasiantuntija.
Kainuun TE-toimisto esittää johtoryhmän kokoonpanoksi seuraavaa:
- Kainuun sote 3 - 4 jäsentä, joista yksi luottamushenkilö (jokaiselle
lisäksi varajäsen)
- Kunnat:
- Kajaani kolme (3) jäsentä, joista yksi luottamushenkilö
ja yksi TYP-johtaja (jokaiselle lisäksi varajäsen)
- Muut Kainuun kunnat (Kuhmo, Ristijärvi,
Suomussalmi, Hyrynsalmi, Sotkamo, Paltamo,
Puolanka) yksi (1) jäsen ja yksi varajäsen/kunta.
- Kansaneläkelaitos (Kela) yksi (1) jäsen ja varajäsen
- Kainuun TE-toimisto yksi (1) jäsen ja varajäsen
- Kainuun ELY-keskus yksi (1) asiantuntijajäsen ja hänelle varahenkilö.
Johtoryhmään voi tarvittaessa pyytää muita asiantuntijajäseniä.
Päättyvällä toimikaudella Ristijärven kunnan varsinaisena edustajana on ollut kunnanhallituksen 25.5.2015 § 107 nimeämispäätöksen
mukaisesti hallintopäällikkö. Varajäsentä ei ole nimetty.
Valmistelija ja lisätiedot: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että TYP-johtoryhmään kaudelle 2019 2021 nimetään hallintopäällikkö Terttu Härkönen ja varajäseneksi
kunnanjohtaja Petteri Seppänen.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
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Poikkeamishakemus Kemppainen Anna
KHALL § 214

Kemppainen Anna on jättänyt Ristijärven kunnalle osoitetun poikkeamislupahakemuksen saunan rakentamiseksi Iso-Pyhäntäjärven
rannalle.
Rakentamisen poikkeamistoimivalta on siirtynyt kunnille 1.4.2016 alkaen. Ristijärven kunnan hallintosäännön 6 §:n 40 kohdan mukaan
kunnan poikkeamisvallan käyttämisestä päättää kunnanhallitus.
Kemppainen Anna hakee lupaa saada poiketa MRL 72 §:n määräyksestä. Hakemuksen mukainen rakennuspaikka sijaitsee Ristijärven kylässä Piippuniemi -nimisellä kiinteistöllä RN:o 697-401-104-5.
Kiinteistö rajoittuu Iso-Pyhäntään. Kiinteistön pinta-ala on 2,1 ha
(21 000 m2).
Poikkeamislupaa haetaan saunan (30 m2) rakentamiseen vesistön
ranta-alueelle. Rakennus sijoitetaan vähintään 15 m:n etäisyydelle
rantaviivasta. Hakija on kuullut rajanaapurit. Naapureilla ei ole huomautettavaa kyseisestä hankkeesta.
Aluearkkitehti on tehnyt emätilatarkastelun tilalla Niemelä RNo
697-401-104-0, tila on muodostunut 15.5.1935 ja lakannut
16.8.1971. Emätilalla on Iso-Pyhännän ranta-alueella yksi olemassa
oleva rakennuspaikka, todellista rantaviivaa 1315 m ja muunnettuna
900 m. Alueen nykyinen rakennustehokkuus on 1,1 rakennuspaikkaa / muunnettu rantaviiva-km (rp/mrv-km). Hakemuksen mukaisen
rakentamisen toteutuessa emätilan rakentamistehokkuudeksi tulee
2,2 rp/mrv-km. Tämän jälkeenkin emätilaan kuuluville rakentamattomille tiloille voidaan muodostaa uusia rantarakennuspaikkoja emätilaperiaatteen mukaisesti. Rakennuspaikka täyttää rakennuspaikan
vaatimukset.
Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuta rakennetun
ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista (MRL
171 §).
Rakentamisen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee noudattaa
Ristijärven kunnan rakennusjärjestystä. Hankkeelle on haettava rakennuslupa 2 vuoden kuluessa poikkeamisluvan myöntämisestä. Jätevesien käsittely ja veden hankinnan järjestäminen ratkaistaan rakennusluvassa.
Poikkeamislupahakemuksen asiakirjat esitellään kokouksessa.
Liite 1
Liite 2
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Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Jari Hurskainen, puh.
044-7104 434, jari.hurskainen@hyrynsalmi.fi
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää myöntää poikkeamisluvan Kemppainen Anna 30 m2:n saunan rakentamiseksi Piippuniemi RNo 697-401-104-5
-tilalle.
Kunnanhallitus katsoo, että poikkeamislupa voidaan myöntää, koska
rakennuspaikka täyttää rakennuspaikan vaatimukset ja tilalle kuuluu
emätilaperiaatteen mukaisesti rakennuspaikka. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueiden
käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä ympäristötai muita vaikutuksia.
Tämä poikkeamislupapäätös on voimassa kaksi vuotta siitä päivästä
laskien, kun se on saavuttanut lainvoiman. Saunalle on haettava rakennuslupa poikkeamislupapäätöksen voimassaoloaikana.
Poikkeamisluvasta peritään Ristijärven kunnan rakennusvalvontamaksutaksoituksen mukainen maksu.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________
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Kainuun Työterveysliikelaitoksen yhtiöittäminen
KHALL § 215

Kainuun sote pyytää jäsenkuntia ilmoittamaan kirjallisesti kantansa
Kainuun Työterveys -liikelaitoksen yhtiöittämisasiaan. Kannanotossa
pyydetään ilmoittamaan kunnan kanta osakkuudesta yhtiössä.
Kainuun Työterveys -liikelaitoksen toiminta tulee yhtiöittää kuntalain
mukaisesti 1.1.2019 lukien. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymän (Kainuun sote) yhtymähallitus on käsitellyt asiaa kokouksissaan 28.6.2016 lukien kymmenessä kokouksessaan ja
viimeksi 31.10. ja 21.11.2018. Osakeyhtiö on rekisteröity
13.10.2016. Nyt kyseessä on liiketoiminnan siirto Kainuun
Työterveys -liikelaitokselta Kainuunmeren Työterveys osakeyhtiöön.
Yhtymähallitus on 31.10.2018 päättänyt valita yhtiöittämisprosessin
jatkovalmistelun perusteeksi seuraavan toteuttamisvaihtoehdon.
1.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän nykytilanteessa sataprosenttisesti omistama Kainuunmeren Työterveys
Oy järjestää suunnatun osakeannin Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle.

1.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä maksaa
merkityt osakkeet luovuttamalla Kainuunmeren Työterveys
Oy:lle liiketoimintasiirtona Kainuun Työterveys -liikelaitoksen
työterveystoiminnan.

1.

Kainuun Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä toteuttaa
omistajakunnille Kainuun Työterveys -liikelaitoksen edellisten
tilikausien ylijäämän jaon siirtämällä omistajakunnille Kainuunmeren Työterveys Oy:n osakkeita.

Edellä mainittujen toimenpiteiden lopputuloksena Kainuun sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymä tulisi omistamaan Kainuunmeren
Työterveys Oy:stä yhteensä 53,9 prosenttia ja muut omistajakunnat
(pois lukien Puolangan kunta) omistaisivat Kainuunmeren Työterveys Oy:stä loput suhteessa kuntien omistusosuuksin Kainuun Työterveys -liikelaitoksesta. Edellä todettu jako kuntayhtymän ja kuntien välisiin omistusosuuksiin perustuu kuntayhtymän ja kuntien väliseen käyttöasteeseen Kainuun Työterveys -liikelaitoksen palvelujen
käytössä.
Asiaa koskevat tarkemmat selvitykset ja sopimusluonnos kokouksen
oheismateriaalina.
Lisäksi Kainuun sote on pyytänyt kuntia nimeämään edustajansa
perustettavan yhtiön uuteen hallitukseen. Kainuun kunnilla (pl.
Puolanka) on kaksi yhteistä jäsentä hallituksessa.
Valmistelija ja lisätietoja: kunnanjohtaja Petteri Seppänen p. 044
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7159300
Kunnanjohtaja:
1.

Kunnanhallitus päättää, että Ristijärven kunta on mukana valmistellulla mallilla perustettavassa Kainuunmeren Työterveys
Oy:ssä.

1.

Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan osakassopimusesityksen ja osakkeiden kauppakirjan.

1.

Kunnanhallitus nimeää kokouksessa edustajansa
perustettavan yhtiön hallitukseen.

Päätös:
Merkitään pöytäkirjaan, että Paavo Oikarinen ja Tapio Pikkarainen
poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn
ajaksi (yhteisöjäävi). Puheenjohtajana toimi Tarja Tolonen.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen
kohtien 1 - 2 osalta.
Kunnanhallitus nimesi perustettavan yhtiön hallitukseen Ristijären
kunnan edustajaksi valtuuston puheenjohtaja Ritva Tolosen ja
hänen varahenkilökseen Olli Pietilän.
____________
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Ilmoitusasiat
KHALL § 216

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset
asiat:
1. Saukko Service -hankkeen taloudellinen toteutuminen. Asiaa
selostetaan kokouksessa
2. Maaseutuvirasto. Ilmoitus tuen maksamisesta Saukko Service
-hankkeelle (loppumaksatus)
3. Kainuun prikaati. Vuosangan yhteistyöryhmän kokouksen
27.11.2018 pöytäkirja
4. Kainuun sote ky. Talouden seurantaraportti 1.1. - 30.9.2019
Ristijärven Kulttuuritapahtuma ry:n avustushakemus v. 2019
5. Teosto. Teoston musiikinlupien hinnat vuonna 2019
6. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Kainuun alueellisen
joukkoliikennetyöryhmän kokous
7. Kainuun liitto. Maakuntahallituksen päätös edustajien
nimeämisestä Kainuun koulutusasiain neuvottelukuntaan v.
2019
8. Paikallinen sopimus kertaerän maksuajankohdan muuttamisesta
9. Kiinteistönluovutusilmoitukset
Päätös:
Merkittiin kunnanhallituksen tietoon saatetuksi.
___________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Näihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen.
Päätökset (§): 206, 207, 208, 209, 211, 213, 215

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Ristijärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen
kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ristijärven kunnanhallitus
Kirjaamon yhteystiedot:
Posti- ja käyntiosoite:
Aholantie 25, 88400 Ristijärvi
Sähköpostiosoite:
yhteispalvelu@ristijarvi.fi
Puhelinnumero:
08 6155431
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.30

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Muutoksenhakurajoitus MRL 193 §: 214 § / Poikkeamislupa (MRL 190.3. §)

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valitusviranomainen:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189, 90101 OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 Oulu
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
faksi: 029 564 2841, puhelin: 029 564 2800
Kirjaamon aukioloaika: 8.00 – 16.15
Valituksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusaika

30 päivää

16/2018
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(MRL 193§ muutoksenhakurajoitus)

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen antamispäivänä 14.12.2018,
jolloin sen on katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon.
Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.
Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta
valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai
hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai
postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan
päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä.
Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu
selvitys, johon valittaja haluaa vedota.
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 210, 212, 216
Seuraaviin kynnysarvot ylittäviin hankintapäätöksiin saa muutosta hakea vain hankintaan osallistunut
(Hankintalaki 1397/2016):

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Ristijärven kunnan kirjaamosta.Pöytäkirja on
14.12.2018 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.ristijarvi.fi
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä:

Pöytäkirjan tarkastajat:

